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  مقدمه
 کيلو 0.75 در محدوده توان بين ABB محصول شرکت ACS880-01 درايو 
  .  توليد می گرددR9  تاR1 فريم مختلف از 9 کيلو وات و در 250وات تا 

, ويی  نيز وجود دارد که به صورت تابلACS880 مدلهای بزرگتری از درايو 
در , از اين درايو .  کيلو وات و باالتر عرضه می گردد3200توليد و تا قدرت 

, جرثقيل,کمپرسور, نوار نقاله , صنايع مختلف بر روی پمپ و فن و ميکسر 
  .استفاده می گردد.... دستگاههای کابل جمع کن و ,خط نورد فوالد ,  وينچ, باالبر

  وClosed-Loopاصد برای مق, امکان استفاده از اين درايو 

 open-Loopوجود دارد  .  

و هم برای موتورهای سنکرون   هم برای موتورهای آسنکرونACS880درايو 
  . می توانيد نوع موتور را انتخاب کنيد99.03در پارامتر .قابل استفاده است ,
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  سخت افزار 
الوگ دو خروجی آن  ,AI2  و AI1  دارای دو ورودی آنالوگACS880درايو 
AO1 و  AO2,   يک درگاهRS485 برای ايجاد ارتباط سريال بين درايوها  ,

  و DIO1 خروجی ديجيتال –دو ورودی  , DI6  تا DI1شش ورودی ديجيتال 
DIO2,   يک ورودی ديجيتال برای inter lockوسه خروجی رله ای است  .  

  . برای مواقع اضطراری استXSTO همچنين دارای وروديهای ايمنی 

 و به منظور جداکردن موتور از درايو در  Safety برای سيستم STO  مدار 
  . مواقع خطر می باشد
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 . استFactory مربوط به آرايش وروديها و خروجيها در ماکروی , شکل باال 
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 وجود دارد امکان استفاده از ABB يکی از قابليت های خوب که در درايوهای
 .ماکروها می باشد

را ,  می توانيد يکی از ماکروهای جدول زير 96.04تفاده از پارامتر  با اس
 .انتخاب نماييد

می تواند در ,  نوع آرايش و نوع کارکرد هر کدام از وروديها و خروجيها 
  . فرق کند, ماکروهای مختلف 

  نوع ماکرو  96.04مقدار پارامتر
96.04=1 Factory  
96.04=2  Hand/Auto  
96.04=3  Pid-CTRL  
96.04=4  T-CTRL  
96.04=5  Sequence  

  

از اين ماکرو برای کنترل . فعال است , Factoryماکروی  ,بطور پيش فرض 
  . راستگرد استفاده می گردد - يک موتورمعمولی در جهت چپگرد

 .  صورت می گيردAI1توسط ورودی آنالوگ  , کنترل سرعت نيز

 .فراهم شده است هم  constant speed امکان استفاده از يک سرعت ثابت 

  stop  برای استارت و DI1  ورودی ديجيتال Factory  بر اساس ماکروی 
 .راستگرد می باشد – برای چپگرد DI2موتور و ورودی 
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 برای انتخاب DI4 از ورودی ,  برای ری ست نمودن فالتها DI3  از ورودی 
استفاده  ,  برای انتخاب يک سرعت ثابت DI5 شيب تغيير سرعت و از ورودی 

  . می شود

  استفاده شده و ورودی AI1 فقط از ورودی آنالوگ  , Factory در ماکروی 
AI2 , بدون استفاده است.  

 برای نشان دادن سرعت خروجی درايو و AO2  و AO1  خروجيهای آنالوگ 
  . بکار می روند, جريان خروجی درايو 

  خروجی  ,Ready يو درا آمادگی دادن  برای نشان  , RO1 خروجی رله ای 
است و   Runدرايو در حالت ,  برای نشان دادن اينکه چه موقع  RO2رله ای 

  .  برای نشان دادن فالت داخلی درايو استRO3 رله خروجی 

 Ready  نيز برای نشان دادن حالتهای DIO2  و DIO1ورودی خروجيهای 
  . تنظيم شده اند , Running و 

  

پيکربندی ,   ماکروی ديگری را انتخاب کنيد96.04ر اگر با استفاده از پارامت
و نوع وظايف وروديها و خروجيها  شکل می گيرد, بر اساس آن ماکرو  , درايو

, در مورد ماکروها  , هم کمی,  در بخشهای بعدی. نيز متفاوت خواهد بود
  . توضيح خواهيم داد

  . ه کار داده شوداجاز,  بايد همواره وصل باشد تا به درايو STO مدار : توجه
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   مربوط به وروديهای J2  و   J1روش تنظيم جامپرهای  ,  نيزشکل زير
  .   را نشان ميدهد AI2  و   AI1آنالوگ 
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  کنترل پانل
   .  نام دارد  ACS-AP-I, کنترل پانل موجود روی اين درايو 
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,  نيزACS580  و ACS380 اين کنترل پانل را می توانيد بر روی درايوهای 
  .استفاده کنيد

 ACS880  را می توانيد مستقيما بر روی درايوهای ACS-AP-I  کنترل پانل 
از  , ACS380  نصب کنيد اما برای اتصال اين کنترل پانل به ACS580 يا 

  . استفاده می گردد ,يک کابل رابط 
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  .  می نمايدتعدادی از کنترل پانل های موجود را معرفی, جدول زير 

  کنترل پانل  با چه درايوهايی سازگار است؟
ACS380 
ACS580 
ACS880 

ACS-AP-I  

ACS380 
ACS580  

ACS-AP-S  

ACS380 
ACS580 
ACS880  

ACS-AP-W 
Bluetooth  

ACH580  ACH-AP-H  
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با استفاده از اين .  وجود دارد USB يک درگاه ,  در انتهای پايين کنترل پانل 
 و از طريق نرم افزار  هوصل نمود,  می توان درايو را به کامپيوتر ,پورت 

Drive  composer , درايو را مديريت نمود پارامترها و همچنين کارکرد .  
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  . اجزای کنترل پانل را نشان می دهد, شکل زير 

  

 soft key معرفی شده اصطالحا ,  در شکل باال 3و 2به کليدهايی که با شماره 
چيزی نوشته نشده است اما در باالی آن و , بر روی اين دو کليد . ته می شودگف

عملکرد هر . قيد  می گردد,  عملکرد اين دو کليد LCD در انتهای پايين صفحه 
. تفاوت می کند, در صفحات مختلف و در حالتهای گوناگون , کدام از اين دو کليد 

يا برای انتخاب ) Meno(تخاب منو می تواند برای ان3کليد شماره , بطور مثال 
 برای   ,Edit   ويرايشبرای, ) select(يک گزينه از چند گزينه ديگر 
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unselect ,  برای Add to view,   برایsave,   برای Next, 
کليد سم. يا می تواند جای خالی باشد و هيچ گزينه ای انتخاب نشود و بکار رود

  Exit , cancel , Back  ,  option ای نيز می تواند بر )2شماره( چپ
کارکرد هر د, در هر صورت در هر منو و در جاهای مختلف . بکار رود  ...و

  .مشخص می گردد , LCD در باالی آن دو کليد و در زير , کليد 

مشخص شده ا,  در تصوير باال 9 که با شماره LOC/REMکليد  

.... و
ت 

و 

ست برای 
 

  

  و start با استفاده از کليدهای  ر دارد
.  

 ر 

 و جهت  stop  و start قرار گيرد فرمانهای Remote و در حالت 

 sta 

ت که 
 D 

  Remote و در حال کار باشد و کليد  Local را بزنيد 
  .به کار خود ادامه می دهد,   داشتRemote ا همان سرعت که در حال ب

هر بار اين.  می باشدRemote  وLOCAL در دو حالت  استفاده از درايو
Local عبارتهای LCD کليد را فشار می دهيد در انتهای سمت چپ و باالی 

  .نمايان می شود , Remote يا 

 قراLocal  وقتی درايو در حالت 
stop ف بدهيد فرمان حرکت و توق, می توانيد به درايو ,  روی کنترل پانل

 در مواقعی که درايو را به کامپيوتر وصل می کنيد و درايو از طريق نرم افزا
Drive composer , نيز درايو را در حالت  کنترل می شود Local قرار 

  . دهيد

اگر دراي
و يا از طريق  ... وDI2 و  DI1 از طريق وروديهای آنالوگ , چرخش 

rtو کليد   اعمال می گردد, به درايو ,  فيلدباس  شبکه ارتباطات سريال و
  .  همچنان عمل خواهد کرد stop عمل نمی کند ولی , روی کنترل پانل 

به اين معنی اس نشان داه نشود  ,Remote  يا Local  اگر عبارتهای 
rive  composer از جای ديگری مثل  است اماLocal درايو در حالت 

  .می گردد    کنترل 

 وقتی درايو در حالت
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فقط يد بطور همزمان استفاده کن,  از يک کنترل پانل می توانيد برای چندين درايو 
باي و به وصل نماييد, را بوسيله کابل رابط به يکديگر و به کنترل پانل  د درايوها
  .اختصاص دهيد   , IDيک شماره يا , هر درايو 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



     مهندس  محمديان     09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو صنعتی و آسانسوری   

رسی اينورتر و درايو   راهنمای فا     farsidrive.blogsky.com    abbrepair.blog.ir 

 

  .  چندين عالمت مختلف و متن وجود دارد LCD ر سطر اول 

يک به , نشان می دهد که چندين درايو  , 2عالمت شماره , همانند شکل زير

 د

  .متصل هستند, کنترل پانل 
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  . حالت درايو را نشان می دهد ) 3  شماره(عالمت بعدی 

  .حالتهای مختلف را توضيح می دهد, جدول زير

 

 
   

می توانيد يک نام برای هر کدام از درايوهای متصل  ,کنترل پانل در سطر اول 
دچار سر درگمی نشويد  ,ی انتخاب کنيد تا در زمان پارامتر ده,  کنترل پانل 

برای . انتخاب شده است ,  برای يک درايو PumpA نام ,  اينجا بطور مثال 
به
در

 primary  و گزينه setting بايد از منوی , ايجاد يک نام برای درايو 
settingاستفاده شود . 

 

 

 

 

 

 



     مهندس  محمديان     09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو صنعتی و آسانسوری   

رسی اينورتر و درايو   راهنمای فا     farsidrive.blogsky.com    abbrepair.blog.ir 

 Home کنترل پانل در حالت , ر حالت عادی و پس از برق دارنمودن درايو 
view ,  قرار دارد , شبيه شکل زير. 

 د

 
می توانيد صفحه ,  با استفاده از کليد های جهت راست و چپ روی کنترل پانل 

 . حرکت کنيد, را تغيير دهيد و بين صفحات مختلف 

  

 شما می توانيد چندين متغير داخلی درايو مثل Home viewدر صفحه اول 
را ....شتاور خروجی درايو ومقدار گ, جريان خروجی درايو , سرعت موتور 

صفحات را . در هر صفحه  حداکثر تا سه متغير قابل نمايش است. مشاهده کنيد 

 

 از طريق امکان تغيير سرعت درايو,   هستيدHome view وقتی در صفحات 
  .کليدهای جهت باال و جهت پايين را هم داريد 

تعداد صفحات و نوع نمايش هر صفحه بسته به . خودتان می توانيد ايجاد کنيد
می توانيد , قابل تغيير است و برای ماکروهای مختلف , ماکروی انتخابی 

primaryبايد به منوی , برای تنظيمات مربوطه . صفحات متفاوت ايجاد نماييد
  .  مراجعه شودsetting در منوی 
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 يا HZ يک عدد و در کنار آن عبارت  , LCD  در سمت راست و باالی صفحه 
rpmاين عدد که سر. ه می شود ديد

 
عت تنظيمی برای درايو است را می توانيد با 

  optionديده می شود .  

  .افزايش يا کاهش دهيد, استفاده از کليدهای جهت باال و پايين 

 وMenu  دو عبارت LCD  در پايين صفحه 

  

و اگر   را فشار دهيد وارد منوی اصلی تنظيمات می شويدMenu وقتی دکمه 
تغيير ,  را فشار دهيد نيز چندين گزينه برای تغيير سرعت درايو options کليد 

انتخاب درايو از بين چندين درايو متصل به يک کنترل , جهت چرخش موتور 
 . پانل و يا نمايش فالتها را خواهيد داشت
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 . برای تغيير سرعت درايو استReference  گزينه options در منوی 

 ت را با کليدهای باال و پايين تغيير داده و تغييرات را سرع , Local  در حالت 
saveکنيد . 

 می توانيد جهت Direction change با استفاده از گزينه ,  در همين منو
  . عوض کنيد   LOCALدر حالت چرخش موتور را 
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Menu منوی اصلی   
, ی شود  نمايش داده مLCD  که در سمت راست و پايين  Menu وقتی دکمه 
  . نمايش داده می شود, صفحه ای همانند شکل پايين , را فشار دهيد

  

  .  استفاده کنيدParameters از گزينه  , برای دسترسی به پارامترها
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  . گزينه های شکل باال را مختصرا توضيح می دهدساير , جدول زير 

  گزينه در منوی اصلی  توضيح
بل ويرايش و تنظيم مشاهده وتنظيم کليه پارامترهای قا

  کامل
Parameters 

به شما امکان می دهد به سادگی , استفاده از اين بخش 
  . درايو را تنظيم کنيدچندين پارامتر اساسی , 

Assistants 

  Energy  گزينه های صرفه جويی در مصرف انرژی
efficiency 

 Event   Log   مشاهده فالتها و آالرمهای سيستم
 History   graphs  راف برای نمايش مقادير داخلی استفاده از بارگ

Save کردن پارامترهای درايو در کنترل پانل و 
   و ايجاد فايل پشتيبانبازيابی يا کپی نمودن آنها

Backups 

 System    info   اطالعات درايو 
 Settings  ...و متنها, زبان ,   تغيير ساعت و تاريخ

,  و درايو و نمايشگر  تنظيمات اوليه مربوط به موتور
ايجاد نام برای  , Home  view ايجاد صفحات 

  ... و ساعت و انتخاب ماکرو,  درايوها

Primary   setting

, نامگذاری ,  وضعيت ورودی ها و خروجيها 
 ...و اختصاص وظايف هر کدام از وروديها و خروجيها

I/O 

 Diagnostics  و عيب يابی  آالرمها,  فالتها 
   

به ,  استفاده کنيدcomplet  List  اگر از گزينه  parameter منوی در 
دسترسی خواهيد داشت ولی اگر فقط می خواهيد بدانيد که کدام , تمامی پارامترها
 Modified از گزينه   تفاوت دارد,  مقادير کارخانه ای  با,يک از پارامترها

ارامترهای تغيير داده شده در اين گزينه به شما امکان می دهد که پ. استفاده نماييد
  .درايو را مشاهده و ويرايش کنيد
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 را انتخاب می کنيد parameters  درمنوی complete list  وقتی گزينه 
پارامترهای آن گروه , و در هر گروه  نمايش داده می شود, گروههای پارامتری 

  . قابل دسترسی و تنظيم است

  

 را نشان  ACS880  پارامتری درايو جدول صفحه بعد نام و عملکرد گروههای
  .می دهد

  

, استفاده کنيد   Create  Backupاگر از گزينه   Backups   در منوی  
       کپی , به حافظه کنترل پانل , از حافظه اصلی درايو , پارامترهای درايو 

  .می گردد

 کليه پارامترهای ,  استفاده شودRestore  parameters  و اگر از گزينه 
save  از دو فايل يکی شده و موجود در  Back up  به درايو ,  کنترل پانل

  .منتقل می گردد

به  ,  Back up  چنانچه فقط می خواهيد بخشی از پارامترهای موجود در فايل 
  .  استفاده کنيدselect par restore  group درايو منتقل گردد از گزينه 
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  گروههای پارامتری 

گروه بندی , معموال پارامترها را در دسته بندی های مختلف  , سازندگان درايو
 پارامترها در درايوهای . وظيفه مشخصی دارند, پارامترهای هر گروه . می کنند

ABB دسته بندی می شوند99 تا 01 نيز در گروههايی از  .  

 را ACS880 تعدادی از گروههای پارامتری مربوط به درايو , جدول زير 
  . ندمعرفی می ک

  گروه پارامتری  توضيح
و جريان و سرعت و متغيرهای داخلی  مقادير واقعی از ولتاژ

  درايو برای نمايش 
01  

  02  .... ها وReference نمايش مقادير 
  04  نمايش خطاها و آالرمهای درايو و تاريخچه هر کدام 

  05  برای تعميرات  ...نمايش مقاديری از کارکرد درايو و فن و
  06  اده های مربوط به وضعيت درايو نمايش د

  07  ...اطالعات مربوط به درايو و سخت افزار و نرم افزار و
  10  تنظيمات مربوط به وروديهای ديجيتال و رله های خروجی 

  DIO 11 خروجيهای ديجيتال –تنظيمات مربوط به ورودی 
 12   تنظيمات مربوط به وروديهای آنالوگ 

  13  های آنالوگتنظيمات مربوط به خروجي
  19   و انتخاب مرجع فرمان  درايو روش  کنترلی

درايو از کجا فرمان حرکت و توقف  –مرجع فرمان درايو 
  می گيرد؟

20  

  21  نحوه استارت و متوقف شدن موتور
  22کنترل  ,سرعت درايو از چه طريقی  –مرجع سرعت درايو 
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  می گردد؟
  Ramp 23 مدت زمان افزايش و کاهش سرعت و منحنی 

 ايجاد محدوديت برای سرعت و گشتاور و فرکانس و جريان 
  برای محافظت موتور و درايو ... و

30 

  31  مديريت فالتها و نحوه رفتار درايو در مورد خطاهای مختلف
  pid 40 پارامترهای کنترلر 

 43   پارامترهای مقاومت ترمز و چاپر ترمز
  44  پارامترهای ترمز مکانيکی روی موتور

  45  صرفه جويی در مصرف –بهره وری انرژی 
  46  پارامترهای مربوط به نمايش متغيرها

  49  پارامترهای مربوط به ارتباط کنترل پانل با درايو 
  FBA 50 پارامترهای آداپتورفيلدباس 

 تا
53 

   تا close 90 پارامترهای شفت انکودر و کارت 
93  

 95  پارامترهای سخت افزاری 
بازگشت به تنظيمات  -انتخاب ماکرو -پسوورد –ن انتخاب زبا

  اوليه کارخانه
96  

جبران گشتاور و برخی پارامترهای  –يچينگ يفرکانس سو
  کنترل موتور

97  

  user 98 پارامترهای 
 99   پارامترهای موتور و اتوتيون 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
اين درايو را به مقدار اوليه  می توان تنظيمات 96.06با استفاده از پارامتر 

  .تغيير داد, کارخانه 

  

 قرار دهيد به Restore   defaults=8 را بر روی 96.06 اگر پارامتر 
 و 53 تا 49پارامترهای گروه , غير از پارامترهای موتور و اتوتيون 

,  به مقدار اوليه خود, تمامی پارامترهای ديگر , پارامترهای مربوط به انکودر 
  . خواهد کردتغيير
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تمامی ,  قرار دهيد clear  all=62  را بر روی 96.06 چنانچه پارامتر 
 و پارامترهای انکودر 53 تا 49به غير از پارامترهای گروه , پارامترهای درايو 

  . بقيه تماما به مقدار اوليه کارخانه تغيير می کند, 

. ايو است مربوط به ارتباط بين کنترل پانل و در49پارامترهای گروه 
 تا 90 مربوط به فيلدباس و پارامترهای گروه 53 تا 50پارامترهای گروههای 

  . مربوط به شفت انکودر است93

  به مقدار 96.06دوباره پارامتر ,  زمانی که تغييرات کارخانه انجام شد 
0=Doneبر می گردد  .  

  . ابتدا ماکرو را انتخاب کنيد سپس تنظيم کارخانه کنيد :نکته

  

 
 
 
 
 
 



     مهندس  محمديان     09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو صنعتی و آسانسوری   

رسی اينورتر و درايو   راهنمای فا     farsidrive.blogsky.com    abbrepair.blog.ir 

 
 
 

  مرجع فرمان درايو 
 و start فرمانها توسط کليدهای ,  قرار دارد Local زمانی که درايو در حالت 

 stop  اما زمانی که در حالت . دريافت می گردد,  روی کنترل پانل 
Remote قرار دارد فرمانهااز طريق وروديهای ديجيتال و يا از طريق ارتباط 

 19.17با استفاده از پارامتر . (اعمال می گردد, به درايو , سريال و يا فيلدباس 
  . ) را غير فعال کنيدLOC/REM می توانيد کليد 

    نيز ناميده External اصطالحا کنترل به روش  ,Remote کنترل در حالت 
  . دمی شو

قابل تعريف و   ,ACS880  برای درايو EXT2  و EXT1 دو مرجع فرمان 
  .بکارگيری است

  . را تنظيم کنيدEXT 1 می توانيد مرجع فرمان 20.01با استفاده از پارامتر  
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      بر رویEXT1  مرجع فرمان , Factory ماکروی در  در حالت پيش فرض 
 In2Dir 2  و=In1startست  تنظيم شده ا .  

  stop  و start فرمان ,  می توانيد به درايو In1 يعنی از طريق ورودی 
  .چپگرد نماييد – می توانيد موتور را راستگرد In2 و توسط ورودی  بدهيد
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  . می توانيد پيکربندی کنيد 20.03 را توسط پارامتر 1Inورودی  

  

  

 قرار DI1=2  بر روی  Factory  بر اساس پيش فرض 20.03پارامتر 
 و start  تعريف شده که برای In1  به عنوان DI1 يعنی ورودی ديجيتال . دارد

 stop بکار می رود .  

  .مقدار دهی می گردد  In 1همانند   20.04 نيز توسط پارامتر In 2ورودی  

يعنی ورودی   قرار دارد DI2=3بر روی ,  بطور پيش فرض 20.04 پارامتر 
  بکار ,  تعريف شده که برای چپگرد و راستگرد In2 به عنوان DI2  ديجيتال 

  .می رود

اين . قرار دارد20.04 هم قابل تعريف است که در پارامتر In3يک ورودی  
  . کاربرد داردwire-3 ورودی در حالت 
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گزينه های اين پارامتر  . تعيين می شود20.06 در پارامتر EXT 2مرجع فرمان  
  . ت   اس20.01مانند پارامتر , هم 

  . غير فعال است , Factory اين پارامتر بر اساس ماکروی 

  

 (EXT2)20.06پارامتر  و يا 1 مرجع فرمان (EXT1)20.01چنانچه پارامتر 
تنظيم کنيد  In1start Fwd : In2start rev=3 را بر روی 2مرجع فرمان 

 نيز In2 برای استارت نمودن درايو در حالت راستگرد و ورودی in1ورودی 
  . پيکربندی می گردد, ای استارت درايو در حالت چپگرد بر

   تنظيم 19.11 در پارامتر EXT2  و EXT1 روش انتخاب بين دو مرجع فرمان 

  . می گردد
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   EXT1  بر روی  19.11پارامتر  Factory   ماکرویدر حالت پيش فرض
  .  معتبر است EXT1 فقط مرجع فرمان تنظيم شده  و 

می توانيد تعيين کنيد که با استفاده از يکی از وروديهای ديجيتال , در اين پارامتر 
  . انتخاب کرد, بين دو مرجع فرمان , 
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  مرجع سرعت درايو 
   از چه طريقی کنترل می گردد؟ACS 880سرعت درايو 

  .  قابل تعريف است 2REF و  1REFدو مرجع سرعت , برای اين درايو 

  

 28.12 و 28.11 در پارامترهای REF2  وREF1  س  فرکان مرجعهمچنين دو
  .تعريف می شود, برای اين درايو 
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 و مد کنترلی  Speed controlمرجع سرعت را در حالت کنترل سرعت يا 
DTC  بکار ميگيريم و  مرجع فرکانس را در حالت کنترل فرکانس و در  حالت  

scalar  بکار ميبريم  .  

 و DTC  در مد کنترلی موتور speed control  روش ,به عبارت ديگر 
معتبر  , scalar  در مد کنترلی موتور  frequency control روش 
 . است

.  را تنظيم کنيد REF1می توانيد مرجع سرعت    22.11با استفاده از پارامتر 
 AI1  Scaled=1 برای اين پارامتر Factory مقدار پيش فرض ماکروی 

تنظيم سرعت درايو با , فعال باشد   )REF1(1يعنی اگر مرجع سرعت. است
  . خواهد بودAI1ورودی آنالوگ 

  .  تنظيم می شود22.12 با استفاده از پارامترREF2مرجع سرعت  

  . است  غيرفعالREF2 مرجع سرعت Factory بر اساس پيش فرض ماکروی 
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 ت  می توانيد انتخاب کنيد که کدام يک از مراجع سرع22.14توسط پارامتر 
REF1 يا REF2تعيين گردد , به عنوان مرجع سرعت درايو  .  

  

 غير معتبر است و مرجع Factory  در حالت پيش فرض REF2مرجع سرعت 
 .   سرعت درايو را  کنترل ميکند  REF1سرعت 
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  مد کنترلی موتور

  . می توان مد کنترلی موتور را تغيير داد99.04با استفاده از پارامتر 

  

  

 که نوعی روش کنترل برداری DTC اغلب کاربردها از روش  برای
)Vector( بطور پيش . نياز به اتوتيون دارد, اين روش . است استفاده می شود

  . فعال است , Motor  control  mode  به عنوان DTCفرض نيز روش 

 تا 99.06ابتدا بايد پارامترهای موتور از پارامتر , برای اتوتيون نمودن درايو 
  .  را از روی پالک موتور خوانده و به درايو بدهيد99.12

 اگر بر روی پالک موتور وجود ندارد را می 99.12 و 99.11پارامترهای 
  . توانيد تنظيم نکنيد
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 را بر Reference  قرار داده و مقدار سرعت Local درايو را در حالت 
  . تنظيم کنيد,موتور روی مقدار ماکزيمم 

  .  انتخاب کنيد 99.13توتيون را توسط پارامتر  يکی از روشهای ا

  مناسبی هم روشNormal روش .  روش خوبی است standstill روش 
آزاد باشد و بايد , برای اتوتيون می باشد ولی در اين روش بايد شفت موتور 

  .موارد ايمنی را رعايت کنيد

. شروع شود, تا اتوتيون  فرمان حرکت بدهيد,  روی کی پد start  توسط کليد 
  . اتوتيون کامل می گردد, پس از يک تا چند دقيقه 

يکبار توسط , پس از اتمام اتوتيون و پس از اتمام تنظيمات بر روی درايو 
.  کنيد save  درايو ماندگار پارامترهای درايو را در حافظه 96.07پارامتر 

  . هيداين کار را قبل از اينکه برق درايو را قطع و وصل کنيد انجام د

 وقتی شما در حال انجام تنظيمات بر روی درايو هستيد هر پارامتری را که 
save اما شرکت  منتقل می گردد,  می کنيد به حافظه ماندگار و دايمی درايو 
ABB در 96.07يکبار کليه پارامترها را با ,  توصيه می کند که در انتهای کار 

  . کنيدsave حافظه دايمی 

 برای جبران scalar در حالت   استفاده ميکنيد  SCALARاگر از روش 
 که در پارامتر IR  compensation گشتاور راه اندازی موتور از روش 

  . قرار دارد استفاده کنيد 97.13
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چند  ,گشتاور درايو , در فرکانسهای نزديک به صفر ,  بر اساس اين پارامتر 

  . استارت کنددرصد اضافه می گردد  تا موتور با قدرت بيشتری 
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  معرفی پارامترهای اصلی 
 را معرفی می  ACS880 تعدادی از پارامترهای مهم درايو , در جداول زير 

  کنيم 

پيش فرض بر 
 اساس ماکروی 

Factory 

  پارامتر   توضيح

  10.01  .وضعيت وروديهای ديجيتال را نشان می دهد  -
Ready run تعيين عملکرد رله خروجی RO1 10.24  

را  RO 3 وRO2  و RO1  وضعيت رله های   -
  .نشان ميدهد

10.21  

Running 2  تعيين عملکرد رله خروجی  RO 10.27  
Fault(-1)  3  تعيين عملکرد رله خروجی  RO 10.30  

  و DIO1 خروجی  – وضعيت دو ورودی   -
DIO2را نشان می دهد  .  

11.01  

 Out put  خروجی  – ورودی DIO1 اشد يا  ورودی ب
  خروجی؟

11.05   

Ready خروجی  - تعيين عملکرد ورودی DIO1 وقتی به 
  . صورت خروجی استفاده می گردد

11.06  
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 Out put  خروجی  – ورودی DIO2 ورودی باشد يا 
  خروجی؟

11.09  

 Running خروجی  - تعيين عملکرد ورودی DIO2 وقتی 
  . خروجی است

11.10  

V انتخاب واحد ولت )V (لی آمپر يا مي)mA ( برای
   AI1 ورودی آنالوگ 

 .  را انتخاب کنيد V اگر جمپر روی ولت است بايد 

12.15  

0   V  حداقل مقدار ورودی آنالوگ  AI1 12.17  
10   V  حداکثر مقدار ورودی آنالوگ  AI1 12.18 

   Ai1  مقدار اسکيل شده ورودی  0
 AI1 در حداقل مقدار ورودی 

12.19 

  AI1  اسکيل شده ورودی  مقدار 1500
 AI1  در حداکثر مقدار ورودی 

12.20 

mA  انتخاب واحد ولت)V ( يا ميلی آمپر برای ورودی
 با توجه به وضعيت جمپر روی برد AI2 آنالوگ 
  کنترلی 

12.25 

0   mA  حداقل مقدار ورودی آنالوگ  AI2 12.27  
20mA  حداکثر مقدار ورودی آنالوگ  AI2 12.28 

  AI2 دار اسکيل شده ورودی  مق 0%
 AI2  در حداقل مقدار ورودی 

12.29 

  AI2  مقدار اسکيل شده ورودی  100%
 AI2  در حداکثر مقدار ورودی 

12.30 

 مربوط به خروجيهای 13 پارامترهای گروه  -
  .آنالوگ است

 13گروه 

1EXT= 0  1 روش انتخاب بين دو مرجع فرمان EXT و  
2EXT 
 

.1119  

2= speed  روش کنترلی درايو برای مرجع فرمان  EXT1  
 انتخاب بين کنترل سرعت يا کنترل گشتاور

19.12 
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2= speed  برای مرجع فرمان درايو  روش کنترلی EXT2  
 انتخاب بين کنترل سرعت يا کنترل گشتاور

19.14 

0= speed  روش کنترلی درايو در حالت  Local  
 اورانتخاب بين کنترل سرعت يا کنترل گشت

19.16 

0=No 
 Loc کليد 

  .فعال باشد

 برای LOC/REM غير فعال نمودن کليد 
 Local جلوگيری از حالت 

19.17 

1=RPM  واحد اندازه گيری سرعت در حالت  scalar   
HZ=0  

 

19.20 

start1In 
Dir2In 

 فرمانهای حرکت و توقف از EXT 1 مرجع فرمان 
  کجا صادر می گردد ؟

20.01 

edge=0 
   لبه

نوع پالس ورودی ديجيتال برای استارت و توقف در 
 EXT 1مرجع فرمان 

   پالس Edge لبه =0
   پالس  level سطح = 1

20.02 
  

1DI=2  1 ورودی In 1 در مرجع فرمان EXT کدام 
 ورودی است؟

1In=1DI=2 

.0320  

2DI=3  2 ورودیIn 1 در مرجع فرمان EXT کدام ورودی 
  است؟

2In=2DI=3 

20.04 

ريف تع= 0
 نشده

 کدام ورودی EXT1  در مرجع فرمان In3ورودی 
  است؟

20.05 

تعريف 
  0=نشده

 فرمان حرکت و توقف از کجا EXT2 مرجع فرمان 
  صادر می گردد؟

20.06  

0=edge 
  لبه

نوع پالس ورودی ديجيتال برای استارت و توقف در 
 EXT2 مرجع فرمان 

20.07  

OFF  تعريف ورودی  In1برای  EXT2 20.08 
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OFF  تعريف ورودی  In2 برای  EXT2 20.09 
Automati

c 
 21.01   روش استارت شدن موتور

coast=0 روش توقف موتور   
 coast to stopروش =0
 Rampتوقف بر اساس =1

.0321  

1AI=1  1 مرجع سرعت REF 
  چگونه و از کجا تنظيم گردد؟, سرعت درايو

22.11 

  REF2 22.12مرجع سرعت  ير فعالغ=0
1EFR=0   1 روش انتخاب بين دو مرجع سرعت REF و  

2REF 
22.14 

DI5  انتخاب يکی از وروديهای ديجيتال برای استفاده از 
 )bito(سرعتهای ثابت 

  

22.22 

Off  انتخاب يکی از وروديهای ديجيتال برای استفاده از 
  )bit1(سرعتهای ثابت 

22.23 

Off ستفاده از  انتخاب يکی از وروديهای ديجيتال برای ا
  )bit2(سرعتهای ثابت 

22.24 

300rmp  22.26  1سرعت ثابت 
  22.27  2سرعت ثابت  0
  22.28  3سرعت ثابت   0
  22.29  4سرعت ثابت   0
  22.30  5سرعت ثابت   0
  22.31   6 سرعت ثابت  0
  22.32  7 سرعت ثابت  0
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ON 20.23   اجازه حرکت در جهت راستگرد  
 ON 20.24   اجازه حرکت در جهت چپگرد  
DI4  انتخاب يک ورودی ديجيتال برای اينکه بين  

ACC1&2و  Dec1&2 سوييچ کند . 
23.11  

    sec20  1 مدت زمان افزايش سرعت ACC 23.12 
    sec20  1 مدت زمان کاهش سرعت Dec 23.13 

20    sec  مدت زمان افزايش سرعت  ACC2 23.14 
20    sec  مدت زمان کاهش سرعت  Dec2 23.15 
0    sec  نوع شکل منحنی رمپ  ACC1 

 Linearخطی = 0
23.16 

0    sec  نوع شکل منحنی رمپ ACC2 
 Linearخطی =0

23.17 

0    sec نوع شکل منحنی رمپ   Dec1 23.18 
0    sec نوع شکل منحنی رمپ  Dec2 23.19 

   1500-
rpm 

 30.11   حداقل سرعت مجاز خروجی 

   1500
rpm 

  30.12  ر سرعت مجاز خروجی حداکث

-50  HZ  30.13  فرکانس مجاز خروجی  حداقل  
50  HZ 30.14   حداکثر فرکانس مجاز خروجی  

  )پالک موتور(
Inx.81 

 حداکثر جريان مجاز خروجی درايو برای حفاظت 
  از موتور

30.17  

1=Enable  کنترل ولتاژباس  dc برای جلوگيری از ايجاد 
 over  voltagh خطای 

30.30  

1=Enable  کنترل ولتاژ باس  dc برای جلوگيری از ايجاد 
 under   voltagh خطای 

30.31 

DI3  انتخاب يک ورودی برای  Reset31.11   نمودن فالتها 
 ری ست نمودن فالتها بطور اتوماتيک توسط درايو  0

  و تعداد آن
31.14  
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Fault  عملکرد درايو در برابر قطع شدن وروديهای   
Safe Torque  off=STO 

31.22  

Fault  عملکرد درايو در برابر قطع شدن يکی از فازهای 
  خروجی درايو 

31.19 

 Fault  عملکرد درايو در برابر قطع شدن يکی از فازهای 
  ورودی درايو 

31.21  

0=internal  ولت داخلی يا منبع تغذيه + 24 انتخاب منبع تغذيه
  ....وولت خارجی برای مدار فرمان + 24

95.04  

English  96.01   انتخاب زبان برای کنترل پانل  
-  Pass  word 96.02  

Done   انتخاب يک ماکرو برای آرايش وروديها و 
 خروجيهای درايو 

96.04 

 Factory  اين پارامتر نشان می دهد که در حال حاضر کدام 
  .ماکرو انتخاب شده است

96.05  

Done ه کارخانه  بازگشت به تنظيمات اولي  
Restore=8 

clear All=62 

96.06  

Done Save 96.07   کردن پارامترها در حافظه ماندگار درايو  
1=Reboot Reboot کردن برد کنترلی بدون خاموش کردن 

  درايو 
96.08  

Normal يچينگ يکاری برای فرکانس حامل سو  مد  
2=normal 

97.01  

 الت  جبران گشتاور اوليه راه اندازی در ح 0%
scalar 

97.13 

  انتخاب نوع موتور   آسنکرون=0
  موتور آسنکرون=0
 موتور آسنکرون=1
 
  

99.03 
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DTC مد کنترلی موتور   
0=DTC=کنترل برداری  
1=scalar=f/vساده   

99.04  

  A(  .0699(جريان نامی موتور پالک موتور
 V(  99.07(ولتاژنامی موتور  پالک موتور
 HZ(  .0899(فرکانس نامی موتور  پالک موتور
 RPM(  99.09(سرعت نامی موتور   پالک موتور
 KW(  99.10((توان نامی مووتور   پالک موتور
اگر روی پالک موتور نبود تنظيم  - موتورCOS   پالک موتور

  .نکنيد
99.11 

اگر روی پالک ) N.M(گشتاور نامی موتور   پالک موتور
 . تنظيم نکنيد,نبود

99.12  

NO فعال نمودن اتوتيون   
  .اتوتيون نشود=0
1= Normalمعمولی   
  اتوتيون ساده=2
  اتوتيون ساکن=3
4= Auto phasing 
  اندازه گيری جريان =5 
  پيشرفته= 6

99.13  

نشان می دهد که اتوتيون به چه شکلی انجام شده  -
  . است

99.14  

تعدادجفت قطبهای موتور که توسط اتوتيون بطور   -
  . خودکار محاسبه می گردد

99.15  

0=UVW جهت چرخش فازهای خروجی درايو   
Uvw=0 
Uvw=1  

بدون جابجا کردن سيمهای موتورجهت چرخش 
  . موتور را معکوس کنيد

99.16  
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  مثال يک

سط وو ت  حرکت راستگردDI1 توسط ورودی ,قصد داريم  , زيربر اساس شکل 
  . حرکت چپگرد ايجاد کنيمDI2ورودی 
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  . کنترل شود AI1 توسط ورودی آنالوگ ,  سرعت 

  . را انتخاب کنيدFactory  ماکروی 96.04ابتدا توسط پارامتر 

 قرار دهيد تا کليه پارامترهای clear ALL  را بر روی 96.06سپس پارامتر 
  . درايو به مقدار اوليه کارخانه برگردد

 قرار In1 start FWD  و   In2 start REV  را بر روی 20.01پارامتر 
 برای استارت درايو در حالت راستگرد و DI1 ورودی در اين حالت . دهيد

  . تنظيم می گردد,  برای استارت درايو در جهت چپگرد DI2 ورودی 

  باشد تا سرعت بوسيله ورودی آنالوگ AI1  هم بايد بر روی 22.11پارامتر 
AI1کنترل شود .  

.  برای انتخاب يک سرعت ثابت استDI5   ورودیFactory  در ماکروی 
  . تنظيم نماييد )1سرعت ثابت  (22.26رعت را در پارامتر اين س

 و مدت زمان کاهش سرعت در 23.12مدت زمان افزايش سرعت در پارامتر 
  .  تنظيم گردد23.13پارامتر 

بر اساس رمپ کاهش سرعت باشد پارامتر  , اگر می خواهيد توقف موتور
  . قرار دهيدRamp  را بر روی 21.03

اين پارامتر را . ر جريان خروجی مجاز برای درايو است حداکث30.17پارامتر 
. قرار دهيد تا موتور را محافظت کند , جريان نامی موتور% 130بر روی 

  .  که مربوط به مدار ايمنی است وصل باشندSTO ن شويد که ترمينالهای يمطم

 را از روی پالک موتور يادداشت کرده و به 99.10تا   99.06پارامترهای 
  . بدهيددرايو 

  . قرار دهيدLocal کنترل درايو را بر روی 
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 کنترل پانل LCD  که در انتهای باال و سمت راست Reference  فرکانس 
  . تنظيم کنيد rpm 1500 بر روی , است را با کليد های جهت باال و پايين 

  stand still=3  اتوتيون را بر روی اتوتيون ساکن 99.13 بر اساس پارامتر 
  .هيد قرار د

, اتوتيون .  به درايو توسط کليد استارت روی کنترل پانل فرمان حرکت بدهيد
  .شروع می گردد و بعد از حدود يک دقيقه به پايان می رسد

  .  قرار دهيد و از درايو استفاده کنيدRemote  کنترل را بر روی 

 را DI5 اما اگر ورودی .  تنظيم می شودAI1 سرعت در حالت معمولی با 
 قرار می گيرد و 1توسط اين ورودی بر روی سرعت ثابت , ل کنيد سرعت وص

    .  بدون تاثير خواهد بودAI1 مقدار ورودی 
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